
 

ZMLUVA O DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY  
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných  

ustanovení Zákona o energetike pre odberné miesto: 1208911 (ďalej len "Zmluva")  

Odberate ľ  
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom  

v Bratislave  

Prievozská 32  

827 99 Bratislava 
IČO: 17331927 
DIČ:  

IČDPH:  
Banka: 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA  
Číslo účtu: 7000065105/8180  

Miesto podnikania: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave  
Prievozská 32  
827 09 Bratislava  

Faktúry zasielať: ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave  
Prievozská 32,P.O.BOX 29  
827 99 Bratislava  

Článok 1.  
Predmet zmluvy  

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Stredoslovenskej energetiky, a. s. (ďalej len "SSE") opakovane dodávať Odberateľovi silovú elektrinu v 
režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečiť Odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a 
služby spojené s používaním prenosovej sústavy (ďalej len "Dodávka elektriny"). Záväzkom Odberateľa je opakovane odoberať elektrinu a 
zaplatiť SSE za Dodávku elektriny cenu podľa tejto Zmluvy.  
1.2. Dodávka silovej elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona o energetike Č. 656/2004 Z. z. (ďalej len "Zákon") a platných "Obchodných 
podmienok dodávky elektriny pre zákazníkov s celkovou ročnou spotrebou elektriny do 500 MWh" (dalej len "OP"). Tieto OP Odberateľ obdržal 
pri podpise Zmluvy, oboznámil sa s ich obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ich  

dodržiavať.  
1.3. Dodávka silovej elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika -  
Distribúcia, a.s., ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené (ďalej len "PDS") do odberného miesta Odberateľa, t.j. prechodom elektriny 
cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej silovej  

elektrine a nebezpečenstvo škody.  
1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, distribúciu elektriny zabezpečí SSE pre Odberateľa v rozsahu a za podmienok  
uvedených v platnom a účinnom prevádzkovom poriadku PDS (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví Slovenskej republiky. Prevádzkový poriadok v platnom a účinnom znení je spravidla zverejnený na internetovej stránke PDS. 
Odkaz na platný prevádzkový poriadok PDS uverejňuje SSE na svojej internetovej stránke  

www.sse.sk.  
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Podnikatelia a organizácie 
NN  

SSE  
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri 
Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina  

IČO: 36 403 008 

DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SI<2020106682  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: 
Sa, Vložka číslo: 10328/L      
 
 
  
Banka":  

Obchodný zástupca: Top firmy a organizácie  
 
Adresa pracoviska: Stredoslovenská energetika, a.s.  

Pri Rajčianke 8591/4B 
01047 Žilina  

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 04115192595  
e-mail:top@sse.sk  

r 

Fax: 53414996  Telefón: 02/58272240 e-mail: 
milan.balaz@soLsk  
OKEČ:Cinnosti usmemujuce a prispievajuce k vyssej efektívnosti 
obchodu  

Článok 2.  
Doba platnosti zmluvy  

2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2012 o 00.00 hod. a uzatvára sa na 

dobu určitú do 31 .12. 2013 do 24.00 hod.  
2.2. Platnosť Zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokiaľ niektorá zmluvná strana písomne neoznámi  
druhej zmluvnej strane v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti Zmluvy, že s predĺžením platnosti Zmluvy na dobu 12  

mesiacov nesúhlasí.  
Článok 3.  

Špecifikácia cenníkových položiek  

3.1. Produkt: Aktiv  
3.2. Hlavný istič IN: 35.0  

Článok 4.  
Špecifikácia odberného miesta pre dodávku elektriny   

4.1. Číslo odberného miesta (ČOM): 1208911  

4.2. EIC: 24ZSS1208911 OOOT  

4.3. Názov: Ústredný inšpektorát SOI - chata 4.4. 

Ulica: Krpáčovo 435  
4.5. Obec/PSČ: Mýto pod Ďumbierom 1 976 44  

4.6. Celkový inštalovaný príkon odberného miesta (W): 3000 4.7. 

Periodicita fakturácie: Ročne  
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